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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Pós-graduação Lato Sensu em Metodologias Aplicadas no Ensino de Ciências e Matemática

Campus Murici

CONVOCAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA PARA MATRÍCULA

Em decorrência da NÃO EFETIVAÇÃO da matrícula obrigatória e/ou indeferimento de

matrícula de candidatos/as classificados/as na Chamada Regular do Curso de  PÓS

GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM METODOLOGIAS APLICADAS

NO  ENSINO  DE  CIÊNCIAS  E  MATEMÁTICA,  fica  convocado,  observando

rigorosamente a ordem de classificação e a situação (Ampla Concorrência ou Ações

Afirmativas), o seguinte candidato: 

QUÍMICA

José Laércio Filho Ampla concorrência

A matrícula deve ser realizada no período de 15 a 18 de agosto de 2022, através de e-

mail  acusando  interesse  na  matrícula  para  o  e-mail  da  Coordenação  de  Registro

Acadêmico  (CRA)  do  Campus  Murici  (cra.murici@ifal.edu.br),  com  cópia  para  a

coordenação do curso (poscienciasematematica.murici@ifal.edu.br), juntamente com o

formulário de matrícula preenchido e anexando (em pdf) cópias de RG, CPF, Certidão

de nascimento ou civil, Reservista, Diploma ou certidão da graduação, comprovante de

residência e uma foto 3x4 recente.  Assim, cientificamos que no dia 20 de agosto às

9h:00min ocorrerá a aula inaugural do curso de pós-graduação de forma síncrona no

endereço eletrônico (https://meet.google.com/qjh-sgit-iia). 

Murici, AL, 15 de agosto de 2022.



EDITAL N° 13/2022/PRPPI/IFAL. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES REGULARES PARA
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM METODOLOGIAS

APLICADAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

MATRÍCULA 2022.2

(Enviar este formulário preenchido anexando em pdf cópias de RG, CPF, Reservista,
Certidão de nascimento ou estado civil, comprovante de residência, Diploma ou

certidão e uma foto 3x4 recente, para cra.murici@ifal.edu.br e
poscienciasematematica.murici@ifal.edu.br)

Aluno(a):____________________________________________________

Telefone(whatsApp)_________________________Data: ______________

Concorreu às vagas destinadas a: 

Ação Afirmativa I □   Ação Afirmativa II □   TVRP□   TVSI □   TVAC □
O(A) candidato(a) deve anexar os seguintes documentos:

□Cópia do RG, CPF, Reservista, Certidão de Nascimento ou civil;

□Comprovante de residência (CEP/Rua/número/Município/Estado)

□Cópia de diploma de Graduação ou sua certidão em Biologia, Física, Química
ou Matemática;

□1(uma) foto 3x4 recente.
________________________________________________________________

ATENÇÃO! 

Nossa Aula inaugural será dia 20/08/2022, às 09h:00min, via google
meet no seguinte endereço eletrônico: https://meet.google.com/qjh-sgit-iia 

Não se esquecer de enviar o seu número de whatsApp para o e-mail. 


